هب انم خدا

ربانهم عملیاتی سال 1399
وژیه ربانهم اهی ثبت بیماری و ایپمداهی سالمت

تح
معاونت قیقات و فن آوری
واحد ثبت بیماری اه
اسفند 1398

عنوان :برنامه ثبت ملی بیماری تنگی نای بدنبال لوله گذاری
مسئول اصلی ثبت :دکتر محمد بهگام شادمهر

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد
برنامه

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت
پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

وضعیت موجود در پایان سال 1398
257

وضعیت مورد انتظار در سال 1399
280

هدف گذاری بر اساس جدول گانت
پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

100درصد

100درصد

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

5

7

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه
پژوهان

4

تعداد کتب منتشرشده

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

عنوان کتاب
حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و
کاربردی سازی داده های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

2
ا-آموزش برونکو  -2مراقبت از
تراکستومی
درسال 97-96هفت کارگاه مراقبت راه
هوایی واینتوباسیون سخت وکارگاه
مراقبت از تراکستومی
کنگره بین المللی سل وبیملری های
ریوی/پنل مراقبت از بیماران تنکی
نای درسال98

4
1

9
دربرنامه استراتژی نای برگزاری یک
کنفرانس بین المللی درنظر گرفته شده
است البته باتوجه به شرایط زمانی

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

موسسه انیستو پاستور-موسسه رویان

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

صفر

3
دربرنامه استراتژی نای موجود است ولی
بستگی به شرایط دارد

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

بیمارستان آیته -بیمارستان جم

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

صفر

3
دربرنامه استراتژی نای موجود است ولی
بستگی به شرایط دارد

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

صفر

صفر

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

ندارد

درحال انجام است

الزامی

عنوان :طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت اطالعات مسمومین
مسئول اصلی ثبت :دکتر شاهین شادنیا

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان
سال 1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

713

10000

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

100

100

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

0

1

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

1

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

0

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

0
0

1
دانشگاه علوم پزشکی بابل

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

0

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

0

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

0

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

0

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

12

پروتکل QA/QC

الزامی

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

0
2

نام دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

1

ریال1.000.000.000

0

ریال4.000.000.000
تهیه و نتایج گزارش شود

عنوان :سایت ثبت نام بیماران نورومتابولیک
مسئول اصلی ثبت :دکتر پروانه کریم زاده

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در
پایان سال 1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

180

20

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

66/6%

70

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

4

6

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

2

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

1

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده های
ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

4
1

10

12

1

1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

13

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

0

1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

4

10

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

0

0

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

12

پروتکل QA/QC

0
ندارد

0

الزامی

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

2

1

عنوان :ثبت موارد رژیم کتوژنیک
مسئول اصلی ثبت :دکتر پروانه کریم زاده

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در
پایان سال 1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

50

50

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

50

50

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

2

5

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

2

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

1

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده های
ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

3
2

0

1

1

1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

1

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

0

1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

1

1

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

1

1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

12

پروتکل QA/QC

0
-

0

الزامی

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

2

تهیه و نتایج گزارش شود

عنوان :سامانه ثبت اطالعات و مداخالت درمانی بیماران مبتال به صرع مقاوم در کودکان ایران
مسئول اصلی ثبت :دکتر محسن جوادزاده

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در
پایان سال 1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

110

50

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

77.5

80

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

0

3

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

0

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

0

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده های
ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

2
1

0

1

1

1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

1

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

0

0

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

0

2

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

0

0

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

0

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

0

الزامی

5

1

عنوان :ثبت بیماریهای التهابی روده کودکان()IBD
مسئول اصلی ثبت :دکتر علی اکبر سیاری

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال
1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

96

98

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

30

40

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

1

2

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

4

تعداد کتب منتشرشده

1
موجود نیست

2
موجود نیست

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

در مورد رجیستری ها  ،پائیز
و زمستان 2(98عدد)

2عدد

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

1

1

عنوان کتاب
حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

3
موجود نیست

1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

موجود نیست

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

ندارد

1
تدوین میشود وگزارش
ارائه میشود.

الزامی

4

عنوان :سیستم ثبت ارزیابی و مداخالت درمانی چاقی و اضافه وزن کودکان ایران
مسئول اصلی ثبت :دکتر علی اکبر سیاری

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال
1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

51

40

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

30

45

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

1

2

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

2

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

1
در مورد رجیستری ها  ،پائیز
و زمستان 2(98عدد)

2عدد

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

2

2

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

3
1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

3
موجود نیست

1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

موجود نیست

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

ندارد

1
تدوین میشود وگزارش
ارائه میشود.

الزامی

4

عنوان :سامانه ثبت مسمومیت با سرب در کودکان ایرانی
مسئول اصلی ثبت :دکتر فرید ایمان زاده

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال
1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

13

15

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

50
موجود نیست

60

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

4

تعداد کتب منتشرشده

2
موجود نیست

2
موجود نیست

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

در مورد رجیستری ها  ،پائیز
و زمستان 2(98عدد)

2عدد

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

1

1

عنوان کتاب
حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

2

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

3
موجود نیست

1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

موجود نیست

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

ندارد

1
تدوین میشود وگزارش
ارائه میشود.

الزامی

4

عنوان :سیستم ثبت ارزیابی وضعیت تغذیه ای کودکانو نوجوانان بستری در بیمارستان های کشور ( 1ماه تا  18سال )
مسئول اصلی ثبت :دکتر بهشته النگ

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال
1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

90

90

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

30

45

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

3

3

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

1

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

1
در مورد رجیستری ها  ،پائیز
و زمستان 2(98عدد)

2عدد

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

2

2

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

2
1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

3
موجود نیست

1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

موجود نیست

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

ندارد

1
تدوین میشود وگزارش
ارائه میشود.

الزامی

4

عنوان :سیستم ثبت ارزیابی و مداخالت درمانی کبد چرب در کودکان
مسئول اصلی ثبت :دکتر بهشته النگ

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال
1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

20

25

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

30

40

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

3

3

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

1

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

1
در مورد رجیستری ها  ،پائیز
و زمستان 2(98عدد)

2عدد

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

1

1

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

1
1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

3
موجود نیست

1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

موجود نیست

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

ندارد

1
تدوین میشود وگزارش
ارائه میشود.

الزامی

4

عنوان :بیماری هپاتیت اتوایمیون در کودکان
مسئول اصلی ثبت :دکتر پژمان روحانی

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال
1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

5

7

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

30

45

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

1

1

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

4

تعداد کتب منتشرشده

1
موجود نیست

1
موجود نیست

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

در مورد رجیستری ها  ،پائیز
و زمستان 2(98عدد)

2عدد

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

موجود نیست

موجود نیست

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

3
موجود نیست

4
1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

موجود نیست

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

ندارد

1
تدوین میشود وگزارش
ارائه میشود.

عنوان کتاب
حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

الزامی

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

عنوان :بیماری ویلسون در کودکان
مسئول اصلی ثبت :دکتر پژمان روحانی

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال
1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

20

20

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

30

45

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

1

1

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

4

تعداد کتب منتشرشده

1
موجود نیست

1
موجود نیست

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

در مورد رجیستری ها  ،پائیز
و زمستان 2(98عدد)

2عدد

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

موجود نیست

موجود نیست

عنوان کتاب
حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

3
موجود نیست

1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

موجود نیست

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

ندارد

1
تدوین میشود وگزارش
ارائه میشود.

الزامی

4

عنوان :راه اندازی نظام ثبت نارسایی حاد کبد در کودکان و شیرخواران در ایران
مسئول اصلی ثبت :دکتر امیرحسین حسینی

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال
1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

16

15

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

50
موجود نیست

60

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

موجود نیست

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

موجود نیست

موجود نیست

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

در مورد رجیستری ها  ،پائیز
و زمستان  2(98عدد)

2

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

1

1

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

1
موجود نیست

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

3
موجود نیست

1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

موجود نیست

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

ندارد

1
تدوین میشود و
گزارش ارائه می شود.

الزامی

4

عنوان :راه اندازی سامانه ثبت پروسیجرهای اندوسکوپیک ( PEDS-CORIسیستم پایگاه داده های اندوسکوپی اطفال -پژوهشی بالینی نتایج بالینی) و بیوپسی کبد در کودکان در ایران
مسئول اصلی ثبت :دکتر نقی دارا

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال
1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

45

47

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

50
موجود نیست

60

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

4

تعداد کتب منتشرشده

1
موجود نیست

1
موجود نیست

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

در مورد رجیستری ها  ،پائیز
و زمستان  2(98عدد)

2

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

1

1

عنوان کتاب
حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

3
موجود نیست

1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

موجود نیست

1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

موجود نیست

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

ندارد

1
تدوین میشود و
گزارش ارائه می شود.

الزامی

4

عنوانCancer Registry System Establishment of Colorectal :
مسئول اصلی ثبت :دکتر امیر صادقی

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی
عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال  1398وضعیت مورد انتظار در سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده (در سال  ،98تعداد  24مورد)

هدف گذاری بر اساس جدول گانت
پروپوزال

فرم گزارش سالیانه ( تکمیل گردید و
ضمیمه شده)

تعداد 24مورد  CRCثبت شده
است.

درصد پیشرفت موارد ثبت شده %24

هدف گذاری بر اساس جدول گانت
پروپوزال

فرم گزارش سالیانه ( تکمیل گردید و
ضمیمه شده)

2

تعداد مقاالت منتشرشده 15

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه در سال  98یک طرح در این حوزه
تصویب شده است.
پژوهان

4

تعداد کتب منتشرشده

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

عنوان کتاب
حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و
کاربردی سازی داده های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

24
تعداد 37مقاله تا کنون به چاپ
رسیده است.

در سال اینده این تعداد به باالی  30تا
خواهد رسید.
40
تعداد  5مقاله به این تعداد اضافه
خواهد شد.
دو طرح تصویب خواهد شد.

کتاب منتشر نشده است

تعداد 1کتاب به چاپ خواهد رسید.

در سال  98کارگاه برگزار نشده
است.

در سال اینده حداقل  1مورد برگزار
خواهد شد.

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی-دانشگاه ارتش -دانشگاه
البرز

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-
دانشگاه ارتش -دانشگاه البرز

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

فعال همکاری برقرار نشده است

فعال برنامه ریزی نشده است

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

کلینیک بهبود

کلینیک بهبود

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

فعال همکاری برقرار نشده است

فعال برنامه ریزی نشده است

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

صفر

صفر

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه
پژوهان

فعال تدوین نشده است

الزامی

تدوین ،اجرا و گزارش خواهد شد.

عنوانEndoscopic Retrograde CholangioPancreatography )ERCP) :
مسئول اصلی ثبت :دکتر امیر صادقی
مستندات مورد نیاز جهت
ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال 1398

وضعیت مورد انتظار در سال 1399

تعداد موارد ثبت شده (در سال  193 ،98مورد)

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه ( تکمیل
گردید و ضمیمه شده)

تعداد 193مورد  ERCPثبت شده
است.

در سال اینده این تعداد به باالی 200
تا خواهد رسید.

درصد پیشرفت موارد ثبت شده %50

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه ( تکمیل
گردید و ضمیمه شده)

2

تعداد مقاالت منتشرشده 15

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

4

تعداد کتب منتشرشده

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

1

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی
سازی داده های ثبت موجود

50
تعداد 15مقاله تا کنون به چاپ رسیده
است.

60
تعداد  5مقاله به این تعداد اضافه
خواهد شد.

طرح تحقیقاتی تصویب شده در
سامانه پژوهان

در سال 98طرحی در این حوزه
تصویب نشده است

دو طرح تصویب خواهد شد.

عنوان کتاب

تعداد  1کتاب منتشر شده است.

تعداد 1کتاب به چاپ خواهد رسید.

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری
کارگاه

در سال 98تعداد  2کارگاه برگزار شده
است.

در سال اینده حداقل  2مورد برگزار
خواهد شد.

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-
دانشگاه ارتش -دانشگاه البرز

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-
دانشگاه ارتش -دانشگاه البرز

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

فعال همکاری برقرار نشده است

فعال برنامه ریزی نشده است

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

کلینیک بهبود

کلینیک بهبود

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

فعال همکاری برقرار نشده است

فعال برنامه ریزی نشده است

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

صفر

صفر

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه
پژوهان

فعال تدوین نشده است

الزامی

تدوین ،اجرا و گزارش خواهد شد.

عنوانCancer Registry System Establishment of Pancreatic :
مسئول اصلی ثبت :دکتر حمید اسدزاده عقدایی
مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی
عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال 1398

وضعیت مورد انتظار در سال 1399

تعداد 24مورد کنسر پانکراس ثبت شده
است.

در سال اینده این تعداد به باالی  40تا
خواهد رسید.

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

1

تعداد موارد ثبت شده (در سال  24 ،98مورد
سرطان پانکراس)

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه ( تکمیل
گردید و ضمیمه شده)

درصد پیشرفت موارد ثبت شده %24

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه ( تکمیل
گردید و ضمیمه شده)

2

تعداد مقاالت منتشرشده 3

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

4

تعداد کتب منتشرشده

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی
سازی داده های ثبت موجود

40

24
تعداد 6مقاله تا کنون به چاپ رسیده
است .ضمیمه شده است.

تعداد  6مقاله به چاپ خواهد رسید.

طرح تحقیقاتی تصویب شده در
سامانه پژوهان

در سال  98چهار طرح ثبت شده که در
فایل ورد جداگانه ضمیمه شده است.

این تعداد به باالی  5طرح خواهد رسید.

عنوان کتاب

منتشر نشده است.

تعداد 1کتاب به چاپ خواهد رسید.

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری
کارگاه

در سال  98برگزار نشده است

در سال اینده برگزار خواهد شد حداقل
یک مورد

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-
دانشگاه ارتش -دانشگاه البرز

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-
دانشگاه ارتش -دانشگاه البرز

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

فعال همکاری برقرار نشده است

فعال برنامه ریزی نشده است

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

کلینیک بهبود

کلینیک بهبود ،سایر موارد برنامه ریزی
خواهد شد.

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

فعال همکاری برقرار نشده است

فعال برنامه ریزی نشده است

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

صفر

صفر

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه
پژوهان

فعال تدوین نشده است

الزامی

تهیه و توین ،عملیاتی و گزارش خواهد
شد.

عنوان :راه اندازی نظام ثبت بیماران مبتال به دیسپالزی برونکوپولمونری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسئول اصلی ثبت :دکتر محمد کاظمیان

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

4

تعداد کتب منتشرشده

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

وضعیت موجود در پایان سال
1398

40

70
داده های سالیان قبل 100 100%
_ 5
1

عنوان کتاب
حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی
داده های ثبت موجود

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

3
_

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

_

_ 1
_ 1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

_ 1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

_ 3

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

_

_

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

_

_

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

_ تدوین و اجرا

الزامی

4

1

عنوان :راه اندازی نظام ثبت نوزادان متولد شده با وزن خیلی کم ()VLBW
مسئول اصلی ثبت :دکتر محمد کاظمیان

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

4

تعداد کتب منتشرشده

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

وضعیت موجود در پایان سال
1398

100

160
داده های سالیان قبل100 70%
_ 5
3

عنوان کتاب
حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی داده
های ثبت موجود

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

3
_

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

_

_ 1
_ 1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

_ 1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

_ 3

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

_ 1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

_

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

_ تدوین و اجرا

الزامی

4

1

_

عنوان :راه اندازی نظام ثبت ترومبوز نوزادی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسئول اصلی ثبت :دکتر مینو فالحی

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در پایان سال
1398

وضعیت مورد انتظار در
سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

40

20

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

_ 3

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

_ 2

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

_

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و کاربردی سازی
داده های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

داده های سالیان قبل 100 70%

_

_ 1
_ 1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

_ 5

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

_ 1

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

_ 2

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

_ 1

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

_

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

_ تدوین و اجرا

الزامی

_

عنوان :ثبت اطالعات بیماران کاندید جراحی آرتروپالستی مفصل هیپ
مسئول اصلی ثبت :دکتر سید محمد قریشی

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت
ارزیابی عملکرد برنامه

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت
پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت
پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

0

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

0

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب
شده در سامانه پژوهان

0

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

0

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

عنوان کارگاه -تاریخ
برگزاری کارگاه

0

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و
کاربردی سازی داده های ثبت موجود

وضعیت موجود در
پایان سال 1398
0

0

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

0

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

0

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

0

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

0

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار-
مقدار

0

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در
سامانه پژوهان

خیر

الزامی

وضعیت مورد انتظار
در سال 1399
150
75
0

بدلیل اینکه شروع و پایان ثبت داده ها از ابتدا تا انتهای سال
 99می باشد ،زمان انتشار مقاله در این بازه نمی گنجد

3
0
2
1
0

بعد از جمع آوری و ثبت داده ها در سال اول برای سال
آینده ( )1400همکاری با سایر دانشگاه ها میسر می باشد.

0

بعد از جمع آوری و ثبت داده ها در سال اول برای سال
آینده ( )1400همکاری با دانشگاه های خارج میسر میباشد.

2

دو مطب خصوصی برای پیگیری و ثبت اطالعات بیماران
بعنوان همکاران معرفی خواهند شد

0
0
تدوین ،اجرا و
گزارش نتایج

در برنامه ریزی های انجام شده پس از بدست آوردن نتایج 1
ساله اول ،قرار جذب اسپانسر از شرکت های بیمه و پروتز و
تجهیزات داخلی

عنوان :ثبت اطالعات بیماران کاندید جراحی آرتروپالستی مفصل زانو
مسئول اصلی ثبت :دکتر سید مرتضی کاظمی

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت
ارزیابی عملکرد برنامه

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت
پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت
پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

0

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

0

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب
شده در سامانه پژوهان

0

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

0

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

عنوان کارگاه -تاریخ
برگزاری کارگاه

0

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای
برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و
کاربردی سازی داده های ثبت موجود

وضعیت موجود در
پایان سال 1398
0

0

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

0

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

0

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

0

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

0

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار-
مقدار

0

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در
سامانه پژوهان

خیر

الزامی

وضعیت مورد انتظار
در سال 1399
150
75
0

بدلیل اینکه شروع و پایان ثبت داده ها از ابتدا تا انتهای سال
 99می باشد ،زمان انتشار مقاله در این بازه نمی گنجد

3
0
2
1
0

بعد از جمع آوری و ثبت داده ها در سال اول برای سال آینده
( )1400همکاری با سایر دانشگاه ها میسر می باشد.

0

بعد از جمع آوری و ثبت داده ها در سال اول برای سال آینده
( )1400همکاری با دانشگاه های خارج میسر می باشد.

2

دو مطب خصوصی برای پیگیری و ثبت اطالعات بیماران
بعنوان همکاران معرفی خواهند شد

0
0
تدوین ،اجرا و
گزارش نتایج

در برنامه ریزی های انجام شده پس از بدست آوردن نتایج  1ساله
اول ،قرار جذب اسپانسر از شرکت های بیمه و پروتز و تجهیزات
داخلی

عنوان :عفونت ادراری مکرر در کودکان
مسئول اصلی ثبت :دکتر معصومه محکم

وضعیت موجود در پایان
سال 1398

وضعیت مورد انتظار در سال
1399

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

 1000بیمار در سال

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

50

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

2

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

 2طرح در حال انجام

4

تعداد کتب منتشرشده

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

عنوان کتاب
حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و
کاربردی سازی داده های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

1
1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

12

پروتکل QA/QC

3

نام منبع تامین اعتبار -مقدار
الزامی

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

تدوین ،اجرا و گزارش نتایج

عنوان :سندروم نفروتیک در کودکان
مسئول اصلی ثبت :دکتر نسرین اسفندیار

وضعیت موجود در پایان
سال 1398

وضعیت مورد انتظار در سال
1399

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

50

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

 30درصد

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  5مقاله Pubmed

عنوان مقاله

1

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  3طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

2

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

*

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و
کاربردی سازی داده های ثبت موجود

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

1
1

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

1

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

*

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

*

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

*

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

12

پروتکل QA/QC

نام منبع تامین اعتبار -مقدار
الزامی

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

تدوین ،اجرا و گزارش نتایج

* ثبت هایی که تائیدیه فنی دریافت کرده اند ولی قرارداد مالی امضاء نشده است:
.1

عنوان :برنامه ثبت بیماری مزمن انسدادی ریه  COPDدر بیمارستان مسیح دانشوری :با استفاده از سیستم GIS
مسئول اصلی ثبت :دکتر ماکان صدر

.2

عنوان :برنامه ثبت بیماری پرفشاری شریان ریه در ایران :با استفاده از سیستم GIS
مسئول اصلی ثبت :دکتر مجید ملک محمد

.3

عنوان :برنامه ملی ثبت سارکوئیدوز در بیمارستان مسیح دانشوری :با استفاده از سیستم GIS
مسئول اصلی ثبت :دکتر عاطفه عابدینی

.4

عنوان :تاسیس و راه اندازی عملی مرکز ثبت سرطان های قفسه صدری در بیمارستان مسیح دانشوری :با استفاده از سیستم GIS
مسئول اصلی ثبت :دکتر حبیب امامی

.5

عنوان :ثبت اطالعات بیماران مبتال به تحلیل رفتگی های وراثتی شبکیه چشم
مسئول اصلی ثبت :دکتر حمید احمدیه

.6

عنوان :راه اندازی سامانه ثبت و پایش اختالالت پیش بدخیم حفره دهان در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
مسئول اصلی ثبت :دکتر مریم بهاروند

.7

عنوان :راه اندازی برنامه ملی ثبت اطالعات بیماران مبتال به کراتوکونوس در کشور
مسئول اصلی ثبت :دکتر حسین محمدربیع

.8

عنوان :طراحی و راه اندازی بانک اطالعاتی تومورهای گلیال مغزی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسئول اصلی ثبت :دکتر پریسا عظیمی

.9

عنوان :طراحی سیستم ثبت ندول ها وکارسینومهای دیفرانسیه تیروئید
مسئول اصلی ثبت :دکتر مجید ولیزاده

 .10عنوان :ثبت عوارض واکسن ب ث ژ در کودکان
مسئول اصلی ثبت :دکتر رکسانا منصورقناعی

 .11عنوان :راه اندازی برنامه ملی ثبت اطالعات بیماران مبتال به سرطان پستان در کشور
مسئول اصلی ثبت :دکتر محمداسماعیل اکبری
 .12عنوان :ایجاد سامانه رجیستری الکترونیک برای بیماران تروما در بیمارستان امام حسین (ع ) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با الحاق به سامانه ملی تروما رجیستری
مسئول اصلی ثبت :دکتر مصطفی علوی مقدم

 .13عنوان :برنامه ثبت بیماران آسیب شبکه براکیال در بیمارستان  15خرداد تهران
مسئول اصلی ثبت :دکتر ثریا شاهرخ

 .14عنوان :سامانه ثبت اطالعات بیماران مبتال به آتروفی نخاعی – عضالنی در ایران
مسئول اصلی ثبت :دکتر مرضیه بابایی

 .15عنوان :برنامه ملی ثبت میگرن کودکان
مسئول اصلی ثبت :دکتر محمدمهدی تقدیری

 .16عنوان :سامانه ثبت اطالعات بیماران مبتال به سندرم های پوستی -عصبی در ایران
مسئول اصلی ثبت :دکتر محسن جوادزاده

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در
پایان سال 1398

وضعیت مورد انتظار در سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

-

بر اساس جدول گانت پروپوزال

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

-

 100درصد بر اساس جدول گانت

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  1مقاله ISI

عنوان مقاله

-

 1مقاله ISI

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  1طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

-

پروپوزال QC

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

-

-

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و
کاربردی سازی داده های ثبت موجود

-

 1کارگاه

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

-

-

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  3دانشگاه

نام دانشگاه

-

 3دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

-

-

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

-

-

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

-

-

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

-

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

-

الزامی

تهیه و تدوین و نتایج گزارش شود.

* ثبت هایی که گزارش اولیه ارسال ،تائید و  %40مبلغ قرارداد را دریافت کردند:
.1

عنوانParkinson's Disease Registry in Patients Referred to Neurology Clinics of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran (SBMU-PDR) :
مسئول اصلی ثبت :دکتر مهری ساالری

.2

عنوان :ثبت اطالعات بیماران کوهورت جراحی چاقی تهران
مسئول اصلی ثبت :دکتر مریم برزین

ردیف

عنوان فعالیت

شرح شاخص

مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد برنامه

وضعیت موجود در
پایان سال 1398

وضعیت مورد انتظار در سال 1399

1

تعداد موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

-

بر اساس جدول گانت پروپوزال

درصد پیشرفت موارد ثبت شده

هدف گذاری بر اساس جدول گانت پروپوزال

فرم گزارش سالیانه

-

 100درصد بر اساس جدول گانت

2

تعداد مقاالت منتشرشده

حداقل  2مقاله ISI

عنوان مقاله

-

 2مقاله ISI

3

تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

حداقل  2طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی تصویب شده در سامانه پژوهان

-

پروپوزال  1 + QCطرح دیگر

4

تعداد کتب منتشرشده

عنوان کتاب

-

-

5

تعداد کارگاه های برگزارشده

حداقل یک کارگاه با هدف معرفی و
کاربردی سازی داده های ثبت موجود

6

تعداد کنفرانس ها /سمینارهای برگزارشده

ارائه گزارش در یک کنفرانس ملی

-

 1کارگاه

-

 1کنفرانس

7

تعداد دانشگاه های همکار داخلی

حداقل  5دانشگاه

نام دانشگاه

-

 5دانشگاه

8

تعداد دانشگاه های همکار خارجی

حداقل  1دانشگاه

نام دانشگاه

-

-

9

تعداد واحدهای خصوصی همکار داخلی

حداقل  3واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

-

-

10

تعداد واحدهای خصوصی همکار خارجی

حداقل  1واحد خصوصی

نام واحد خصوصی

-

-

11

میزان جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

نام منبع تامین اعتبار -مقدار

-

12

پروتکل QA/QC

پروتکل تصویب شده در سامانه پژوهان

-

الزامی

عنوان کارگاه -تاریخ برگزاری کارگاه

تهیه و تدوین و نتایج گزارش شود.

